
Wijkbeheerplan Pathmos 2017-2021 is klaar 

Het Wijkbeheerplan Pathmos en de projectenkaart 

Woensdagavond 1 februari heeft de Wijkraad Pathmos ingestemd met het 

Wijkbeheerplan Pathmos. In dit plan staat hoe de gemeente de komende 4-5 jaar de openbare ruimte gaat 

beheren en onderhouden. Belangrijke informatie voor dit plan komt uit de bewonersenquête, de 

buurtwandelingen en diverse meldingen van de afgelopen jaren. Bewoners worden de komende jaren ook weer 

betrokken bij de uitvoering van de deelprojecten. 

Hoofdzaken uit het plan 

Het Wijkbeheerplan en de Projectenkaart staan intussen op de websites van jijmaaktdebuurt 

(www.jijmaaktdebuurt.nl) en Pathmos (www.wijkraadpathmos.nl, www.buurtkrantpathmosenschede.nl en 

www.pathmos.nl). Daar is ook de bewonersenquête terug te vinden. 

Voor een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen uit het wijkbeheerplan kun je ook de projectenkaart 

er even bijpakken. Op deze kaart is met icoontjes aangegeven waar de gemeente samen met de bewoners de 

komende 4-5 jaar mee bezig gaat zijn. 

Waar kan ik het wijkbeheerplan en de projectenkaart inzien/krijgen? 

Het Wijkbeheerplan en de Projecten Pathmos kun je vinden op en downloaden van de websites jijmaaktdebuurt 

en Pathmos (zie hiervoor). Wil je toch een papieren exemplaar, dan kan dat ook. Vanaf begin maart liggen er 

papieren wijkbeheerplannen in De Boei of Servicecentrum West en je kunt er een aanvragen via 

o.ransing@enschede.nl of tel. 053-4815849.

Vragen over het Wijkbeheerplan Pathmos en de projectenkaart 

Heb je vragen over het wijkbeheerplan of wil je meedoen met de uitvoering van de projecten? Neem dan 

contact op met Martin Koekoek, m.koekoek@enschede.nl of tel. 06-83236831. 

Namens Stadsdeelbeheer West, 

Rien van Faassen 

http://www.jijmaaktdebuurt.nl/
http://www.wijkraadpathmos.nl/
http://www.buurtkrantpathmosenschede.nl/
http://www.pathmos.nl/
mailto:o.ransing@enschede.nl
mailto:m.koekoek@enschede.nl


WIJKBEHEERPLAN PATHMOS
(buiten de singel) 2017 - 2021

Schoon, heel, veilig en prettig! De inrichting en
het beheer van de openbare ruimte leveren een
belangrijke bijdrage aan een prettige
leefomgeving. Voor je ligt het wijkbeheerplan
Pathmos (voor het gebied buiten de singels)
voor de periode 2017 – 2021. Dit plan is
gezamenlijk gemaakt door bewoners en
Stadsdeelbeheer van de gemeente Enschede.
Het laat zien wat we samen belangrijk vinden
voor de openbare ruimte in Pathmos onder het
motto “jij maakt de buurt!”.

Wat is het wijkbeheerplan?
Als inwoner van Pathmos ken jij de buurt als
geen ander! Dagelijks zie je wat er (op het
gebied van het beheer en onderhoud) in je
buurt gebeurt. Jouw inzet voor de buurt is dus
van groot belang voor het schoon, heel en
veilig houden van de buurt Pathmos!
Via de buurtenquêtes en buurtwandelingen
hebben buurtbewoners kunnen aangeven wat
zij belangrijk vinden voor de buurt. Dat leverde
veel informatie op, die we hebben
gecombineerd met de informatie vanuit de
gemeente Enschede. In dit wijkbeheerplan voor
de periode 2017 - 2021 is al deze informatie
samengevoegd en gebundeld in projecten.

Pathmos – Een korte inleiding
De buurt Pathmos ligt ingeklemd tussen de
Haaksbergerstraat, de Pathmossingel, de 2e

Emmastraat en de Dennenweg. In Pathmos
wonen ruim 950 huishoudens en de buurt
bestaat vooral uit eengezinswoningen en sinds
de laatste renovatie enkele appartementen-
complexen.

Jij maakt Pathmos!
Het wijkbeheerplan en de daarin genoemde
acties en projecten slagen alleen met jouw
inzet! 75% van je buurtgenoten wil zich
inzetten of zet zich al in voor een positieve
bijdrage aan Pathmos. Help je ook mee?

Meld je daarvoor aan bij de wijkbeheerder
Martin Koekoek, per mail:
m.koekoek@enschede.nl of ga snel naar
www.jijmaaktdebuurt.nl Daar vind je ook meer
informatie over bijvoorbeeld de wijkbudgetten.
Ook andere goede ideeën voor een prettige
buurt zijn natuurlijk van harte welkom.

Informatie over de wijkraad Pathmos vind je
op: www.wijkraadpathmos.nl

Plattegrond Pathmos

Pathmos is tussen 1914 en 1928 gebouwd en
vindt haar oorsprong in het textielverleden; de
buurt werd oorspronkelijk gebouwd voor
werknemers van de textielindustrie.
Nadien is Pathmos twee keer gerenoveerd. De
laatste renovatie is van begin 2000. In de
voormalige Drentse buurt, zijn toen de oude
woningen vervangen door nieuwbouw. Tijdens
de renovatie is de originele sfeer en uitstraling
van de buurt zoveel mogelijk gehandhaafd.
Ook is de openbare ruimte opgeknapt.

Pathmos heeft een tuindorpachtige sfeer en
heel karakteristieke woningbouw, met enkele
bouwkundige pareltjes: o.a. de Pathmosschool,
(voormalige) winkelpanden en diverse
toegangsbogen.

De karakteristieke toegangsbogen

Om dit te behouden is Pathmos op de
cultuurhistorische waardenkaart geplaatst en
aangewezen als beschermwaardig gebied.

Qua inrichting is Pathmos behoorlijk ‘stenig’, op
een aantal groene plekken’ na zoals het
Thomas Ainsworthpark (ook wel het
‘Eendenpark’), de pleintjes Buitenweg en
Ruwerstraat en het Vorstmanplantsoen. Deze
plekken maken deel uit van de groene
hoofdstructuur van Pathmos.



Belangrijke plekken in de buurt
De gewaardeerde plekken in de buurt hebben
een belangrijke ontmoetingsfunctie voor de
buurt en bewoners. Bewoners noemen de
volgende plekken:

· Thomas Ainsworthpark (Eendenpark)
‘Een mooi parkje, sfeervol en karakteristiek.
Een echte ontmoetingsplek om een praatje te
maken en te wandelen.’

Thomas Ainsworthpark

Wel ergeren bewoners zich aan de hoeveelheid
hondenpoep in het park.

· Vorstmanplantsoen
Bewoners waarderen dit pleintje vanwege de
speelfunctie.

Het Vorstmanplantsoen

· Spinnerstraat
Een karakteristieke en belangrijke ontmoetings-
plek van Pathmos is de Spinnerstraat met de
Boei en de Pathmosschool. Het plein hier is
sinds kort ook de nieuwe locatie voor de
weekmarkt in Pathmos (van mei-oktober).

Plein Spinnerstraat

Bewoners in Pathmos zijn erg
betrokken op hun buurt
Bewoners van Pathmos voelen zich erg
betrokken bij hun buurt. Jaarlijks is er de
Meimarkt en het Zomerfeest.
Pathmos heeft enkele websites. 80% van de
bewoners heeft regelmatig contact met hun
buren. De ‘tevredenheidsgevoelens’ in
Pathmos zijn ten opzichte van andere wijken in
Stadsdeel West iets lager. 57% van de
bewoners in Pathmos voelt zich veilig in de
buurt en 35% vindt de buurt schoon en netjes
(zie ook de buurtenquête).

DE PROJECTEN EN ACTIES:
Schoon, heel, veilig en prettig!
Hieronder vind je de belangrijkste projecten,
acties en aandachtspunten voor een schoon,
heel, veilig en prettig Pathmos!

Schoon
· Zwerfvuil en hondenpoep
Ook in Pathmos zijn hondenpoep en zwerfvuil
grote ergernissen van bewoners. Een werk-
groepje van bewoners gaat hiermee aan de
slag. Alifa en Stadsdeelbeheer helpen daarbij.

Opschoondag september 2016



· Privé materiaal in de openbare ruimte
Her en der in Pathmos worden soms langdurig
Otto’s, aanhangers en andere materialen in de
openbare ruimte geplaatst. Die horen daar niet.
Omdat de beschikbare ruimte in Pathmos ook
al beperkt is leidt dat tot ergernissen. De
komende jaren gaat de gemeente daar samen
met De Woonplaats intensiever op handhaven.

Heb je (andere) ideeën of wil je meehelpen?
Meld je dan aan bij de wijkbeheerder Martin
Koekoek, tel. 06 - 83236831 of mail:
m.koekoek@enschede.nl

Heel en veilig
Door de recente renovatie ziet de openbare
ruimte in Pathmos er nog relatief goed uit.
Daarom zijn er de komende jaren geen grote
ingrepen gepland. Toch zijn er een paar zaken
waarvoor extra inzet nodig is:

· Wateroverlast en aanleg Stadsbeek
(<2021)

Tijdens natte periodes en tijdens hevige
regenbuien hebben delen van Pathmos
overlast van water in de vorm van natte
kelders, optrekkend vocht in de woning of
(bijna) in de woning stromend water. Met
diverse maatregelen proberen we deze overlast
de komende jaren te verminderen:
1. De aanleg van de Stadsbeek in de Tweede

Emmastraat;
2. De aansluiting van enkele aanwezige

drainagesystemen en (grond)waterpompen
op de Stadsbeek;

3. Aanpassingen van het riool rond de Willem
de Clerckstraat.

Wanneer deze maatregelen worden uitgevoerd
valt nu nog niet te zeggen.

· Onderhoud verharding (2017)
Op diverse locaties (o.a. in de Sterkerstraat)
drukken boomwortels de verharding op. Dat
kan leiden tot onveilige situaties.
In 2017 maken we een herstelronde door de
wijk om deze situaties te verholpen. Tevens
willen we dan in diverse straten de
rolstoeltoegankelijkheid van de trottoirs
verbeteren.

· Aandacht voor groen (2017-2018)
Omdat Pathmos behoorlijk ‘stenig’ is, is het
belangrijk zuinig te zijn op het aanwezige
groen. Plekken waaraan de komende jaren
aandacht wordt besteed zijn:
1. De bomen en plantvakken aan de

Usselerweg doen het slecht.

Samen met bewoners maken we hiervoor
een verbeterplan;

2. De bomen op het plein bij de Pathmos
Schakel groeien erg slecht. In 2017
onderzoeken we welke maatregelen hier
nodig zijn;

3. De bomen op het plein voor De Boei gaan
de laatste jaren achteruit. In 2017
onderzoeken we wat we hieraan kunnen
doen.

· Te hard rijden (2017)
Volgens bewoners wordt er regelmatig te hard
gereden in de Dennenweg en de Usselerweg
en op de Pathmossingel.

1. In 2017 voeren we snelheidsmetingen uit in
de Dennenweg. Samen met bewoners
kijken we daarna naar mogelijke
maatregelen en toetsen die ook aan het
Wijkverkeersplan Stadsveld;

2. De Usselerweg wordt in 2017 ingericht als
fietsstraat (zie ook hieronder). Wat de
effecten daarvan zijn gaan we de komende
jaren volgen.

· Aanleg fietsstraten
De Gemeenteraad heeft op 23 januari 2012
besloten tot het aanleggen van fietsstraten.
Doel is het fietsverkeer stimuleren en de
doorstroming van fietsers verbeteren.
Daarvoor wordt een stelsel fietsroutes door de
stad aangelegd, die voor fietsers aantrekkelijk
worden ingericht.

Eén van die routes loopt door de Usselerweg,
die in de eerste helft van 2017 als fietsstraat
wordt ingericht.



Tot slot
De veranderingen in de openbare ruimte
De gemeente heeft een bezuinigingsopgave op
het gebied van openbare ruimte. Vanaf 2015 is
de openbare ruimte ook in uw buurt veranderd.

Zo maaien we bijvoorbeeld het gras minder
vaak en laten we het blad langer liggen. Voor
meer informatie kijk op:
www.enschede.nl/veranderingenopenbareruimte

Wilt u zelf aan de slag in uw buurt om de
kwaliteit van de openbare ruimte te behouden?
Ga dan naar:
www.jijmaaktdebuurt.enschede.nl/samenonderhouden

Contact
Voor klachten en meldingen over de openbare
ruimte kun je terecht op www.enschede.nl
www.enschede.nl ‘Melding openbare ruimte’ of
bellen naar 053 - 481 7600.

Voor meer informatie over het wijkbeheerplan
kun je ook terecht op www.jijmaaktdebuurt.nl

Volg @jijmaaktdebuurt of twitter
mee via #jijmaaktdebuurt
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